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...en toen kwamen de boeken naar beneden?
,,Ja, ik wilde er voor de foto een mooie plank
van maken, maar stapelde iets te lang door.
Een beetje overmoedig. Dat heb ik ook als het
om lezen gaat, trouwens. Als ik ergens door
gegrepen ben, ga ik lezen als een bezetene. Ik
ben fan van Bob Dylan en heb alles verslon-
den waar hij van houdt. On the Road van Jack
Kerouac, gedichten van Allen Ginsberg, ik
stort me er helemaal in.”

Is er een jeugdboek dat u altijd is bijgebleven?
,,De vloek van Polyfemos. Dat is het verhaal
van Odysseus, herschreven voor kinderen. 
Bij dat boek is mijn fascinatie voor de klassieke
oudheid ontstaan. Het heeft me zelfs geïnspi-
reerd om geschiedenis te gaan studeren.”

Vanwege uw studie hebt u heel wat oude 
Grieken gelezen?
,,Homerus natuurlijk, en bekende wijsgeren
als Plato. Momenteel verdiep ik me in de 
geluksopvatting van Aristoteles. Volgens Aris-
toteles is geluk geen kortstondig gevoel van
tevredenheid, maar iets waar je je leven lang
naartoe moet werken. Je moet alles waar jij
goed in bent ontwikkelen en inzetten voor de
mensen om je heen, is zijn filosofie. Pas dan
kun je terugkijken en zeggen: ‘Ik heb een ge-
lukkig leven geleid.’ Dat staat haaks op ons
hedendaagse idee van geluk, dat vooral om
vluchtige momenten draait.”

De Griekse filosofen en een carrière als roeier.
Hoe gaan die samen?
,,Sport is typisch iets van de oudheid, het was
in vredestijd dé manier alsnog je moed en
mannelijkheid te tonen. Niet dat ik daar om
ben gaan roeien – ik vond het gewoon leuk en
bleek er goed in te zijn. Doordat het een zware
sport is, blijft er helaas weinig tijd over om te
lezen. Maar op trainingskamp leg ik mijn
ploeggenoten altijd een stukje Plato voor.”

Dat wordt gewaardeerd?
,,De dialogen van Plato zijn spectaculair. 
Ze laten je op een rationele manier kijken
naar thema’s als liefde en rechtvaardigheid 
en tornen aan alles wat je vanzelfsprekend
vond. Zeer besteed aan de jongens in mijn
team, die wel houden van een potje keihard
discussiëren.” —Pam van der Veen

Robert Lücken
(Olympisch roeier)

GELUKSOPVATTING VAN ARISTOTELES’
‘MOMENTEEL VERDIEP IK ME IN DE

→ Stemmen op úw belangrijkste boek? 
Zie belangrijksteboek.nl

WG


